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in uw brief van 1 7 Juii 1 995 venvijst u naar de brief die u op 4 jull 1 995 zond aan minis-
ter Borst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Uit uw brief

leid Ik af dat u in de verondersts!lsng verkeest dat eeo brief aan de minister van VWS mi-
tomatfsch ook ter kennis van de Ziekenfondsraad komt Dat is echter niet het geval De
Ziekenfondsraad maakt namelijk geen onderdeel uit van het ministerie van VWS, maar is

als zelfstandig faestuursorgaan een overheidsorgaan op enige afstand van de centrale

overheid. Ais zodanlg heeft de Ziekenfondsraad elgen wettefljke taken en bevoegdhe-
den, die in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn

vastgelegd. Ter informatie doe ik u hierbij een brochure toekomen met een beschrijving

van de taken en de werkwijze van de Ziekenfondsraad.

Om uw brief op adequate wijze te kunnen beantwoorden heb ik de vrijheid genomen om
het ministerie van VWS te vragen mij een afschrlft te zenden van uw brief van
4 juli 1 995. Van die brief en de daarin verwoorde kritische visie op de gezondheidszorg
heb ik inmiddels kennisgenomen. Zeals u uit de brochure over de Ziekenfondsraad kunt
opmaken is de Ziekenfondsraad een van de vaste adviesorganen van de overheid voor
de gezondheidszorg en de soclale verzekenng, Relevante suggesties uit uw brief kunnen
bij de advisering door de Raad worden betrokken en zodoende een rol spelen faij de be-

leidsvorming in de gezondheidszorg.

Ik dank u daarom hartelijk voor het feit dat u de moelte hefat genomen om uw visie op
papier te zetten en aan my toe te zenden.

Hoogachtend,

mr, J,LP,G. van Thiel
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